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Användarvillkor 2020:1 för svea.com 

Denna webbplats innehas av Svea Ekonomi AB (publ). Webbplatsen syftar till att du som 

kund ska kunna genomföra de transaktioner och nyttja de tjänster och produkter som 

tillhandahålls av Svea Ekonomi AB (publ) och dess helägda dotterbolag Svea Inkasso AB 

samt Svea Bank AB, som alla är bolag som ingår i samma koncern (nedan ”Svea” eller 

”koncernbolagen”). De olika tjänsterna och produkterna som erbjuds tillhandahålls var för 

sig av ett av koncernbolagen men tjänsternas utförande och/eller nyttjande fordrar i vissa 

fall att information om dina engagemang hos Svea lämnas mellan koncernbolagen. 

Informationen lämnas mellan koncernbolag för att tjänster och produkter ska kunna 

tillhandhållas så smidigt och effektivt som möjligt och för att följa gällande regleringar. Din 

användning av denna webbplats innebär till exempel att Svea Ekonomi AB (publ) får 

information om huruvida du har ett engagemang i något av de andra koncernbolagen. All 

information behandlas med sekretess hos Svea och enligt vid var tidpunkt gällande 

regleringar. Om du har frågor om hur dina uppgifter delas och används av Svea kan du 

kontakta Sveas kundtjänst eller läsa om det på vår webbplats: 

https://www.svea.com/se/sv/om-oss/svea-ekonomi/personuppgiftsbehandling  

 

Genom att logga in på ditt konto på webbplatsen, använda webbplatsen, eller ta del av 

information från webbplatsen godkänner och accepterar du att bli bunden av dessa 

användarvillkor och att information om dina engagemang hos Svea delas mellan 

koncernbolagen. Vissa delar av webbplatsen kan vara förenade med ytterligare 

begränsningar eller villkor. Avseende de produkter och tjänster som Svea genom 

webbplatsen tillhandahåller finns särskilda villkor och regler.  

 

Om du väljer att inte acceptera dessa användarvillkor får du inte logga in på ditt konto på 

webbplatsen, använda webbplatsen, eller ta del av information från webbplatsen, varvid du 

uppmanas att omgående lämna webbplatsen. Du har rätt att återkalla ditt godkännande till 

delning av information. Det kan dock innebära att du fortsatt inte kan nyttja webbplatsen 

och/eller vissa tjänster och/eller produkter genom att din inloggning kan stängas av. 

 

Ytterligare uppgifter kan behöva lämnas av dig och sådana kan också i framtiden delas 

mellan koncernbolagen. Svea äger rätt att efter eget bestämmande uppdatera och ändra 

dessa användarvillkor utan särskilt meddelande därom. Varje användning av webbplatsen 

innebär därmed ett nytt godkännande av dessa användarvillkor. Svea har vidare efter eget 

gottfinnande rätt att begränsa eller avbryta enskilds användande av webbplatsen utan 

angivande av skäl för begräsningen.  

 

Läs mer om hur Svea behandlar och hanterar personuppgifter på vår webbplats: 

https://www.svea.com/se/sv/om-oss/svea-ekonomi/personuppgiftsbehandling  

Notera att respektive koncernbolag kan ha särskilda regler för behandling av 

personuppgifter. Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du sådan 

behandling och hantering av personuppgifter om dig.  
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Användare utanför Sverige  

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna från att ha tillgång till en 

sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller 

bosatta. Personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan uppmannans att 

iaktta särskild försiktighet vid användning av webbplatsen. Om du saknar tillåtelse att ta del 

av materialet på webbplatsen eller har tvivel om det är tillåtet för dig att ta del av materialet 

på webbplatsen uppmanas du att omgående lämna webbplatsen.  

 

Om Svea enligt egen bedömning anser att tillhandahållandet av viss tjänst eller viss 

produkt kan strida mot lag eller annan regel i användarens hemland eller annat land så har 

Svea rätt att inte tillhandahålla tjänsten eller produkten till den aktuella personen utan 

angivande av skäl. 

 

Begränsning av ansvar 

Information som tillhandahålls av Svea på webbplatsen är att anse som allmän information 

och utgör inte ekonomisk eller juridisk rådgivning. Det finns risk att informationen inte är 

uttömmande, korrekt eller uppdaterad. Tillhandahållen information får inte användas för 

professionell rådgivning. Användaren av webbplatsen ska själv utvärdera lämpligheten och 

användbarheten av tjänster och produkter som erbjuds eller tillhandahålls på webbplatsen. 

Användaren uppmanas att alltid konsultera egen rådgivare avseende sina personliga 

förhållanden.  

 

Svea garanterar inte att webbplatsen eller de internettjänster som tillhandahålls via 

webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar. 

 

Användning av tillhandahållen information på webbplatser sker på användarens eget 

ansvar. Svea ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust 

eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen. Svea 

ansvarar vidare inte för att mjukvara, dokument eller annat material som kan laddas ner 

från webbplatsen är ostörda, felfria eller fria från datorvirus eller andra skadeverkande 

komponenter. Användare uppmanas att använda eget lämpligt anti-virusprogram och 

andra nödvändiga säkerhetsprogram.  

 

Varumärken och upphovsrätt 

Svea eller respektive koncernbolag behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga 

immateriella rättigheter till information som publiceras på webbplatsen. Rättigheterna 

förbehålles i alla länder. Det är inte tillåtet att använda Sveas varumärken, logotyper, 

kännetecken eller företagsnamn utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande. 

Innehållet på webbplatsen får citeras enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering 

ska källan anges. 

 

Allt innehåll på webbplatsen, såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder, ljudklipp 

och mjukvara ägs av Svea eller har licensierats till Svea för användning enligt gällande 

upphovsrättslagstiftning. Allt återgivande av material eller delar därav förutsätter därvid 

upphovsmannens tillstånd.  

 



SOLNA  |  8 juli 2020  
 

       Solna 

SE-169 81 Solna 

Sverige 

 

Evenemangsgatan 31  

Tel:+ 46 8 735 90 00 

Fax: +46 8 735 42 09  

Göteborg 

Box 2149  

SE-403 13 Göteborg 

Sverige 

Otterhällegatan 12 B 

Tel:+ 46 31 17 25 45 

Fax:+ 46 31 711 18 16 

Åseda 

Box 116  

SE-364 21 Åseda 

Sverige 

Sveavägen 1 

Tel:+ 46 8 735 90 00 

Fax: + 46 8 735 42 09  

 

   Svea Ekonomi AB (publ) 

svea.com 

info@svea.com  

Org. nr: 556489-2924  

Säte: Stockholm 

 

 

Länkar 

Länkar som hänvisar till Sveas webbplats ska öppnas i ett separat fönster. Det är förbjudet 

att använda webbplatsen för att göra så kallade integrerade länkar (det vill säga länkar 

som visar, hämtar eller framför delar av materialet) utan Sveas skriftliga tillstånd.  

 

Om webbplatsen tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats är en sådan länk inte en 

rekommendation eller utfästelse från Svea om att den länkande webbplatsen är säker eller 

att webbplatsen utgör en rekommendation från Svea om de tjänster, produkter eller 

information som kan tillhandahållas av tredje parts webbplats. Svea har inte kontrollerat 

riktigheten, trovärdigheten, säkerheten eller fullständigheten beträffande tredje parts 

webbplatser. Användning av länkar från webbplatsen sker på användarens egen risk.  

 

Tillämpbar lag och jurisdiktion 

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på webbplatsen, på avtal träffade 

genom webbplatsen samt för dessa användarvillkor. Alla tvister hänförliga härtill ska 

slutligen avgöras av svensk allmän domstol. 


